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Infoskriv ETØ 2/2016: Note 15-8 skal kun inkludere anlegg som er i 

bruk og være i samsvar med vedlegg H i eRapp 

NVE ønsker med dette infoskrivet å presisere at anleggsnote 15-18 i eRapp kun skal inkludere anlegg 

som er i bruk. Verdier for anlegg som ikke lenger er i bruk skal tas ut fra notene. Videre skal det være 

samsvar mellom nettanlegg rapportert i note 17A og 17B og vedlegg H i eRapp.   

Bakgrunn 

Ved NVEs kontroll av rapportering i eRapp 2014 var det fokus på rapporterte tall i anleggsnotene 17A 

Egenfinansierte nettanlegg, 17B Tilskuddsfinansierte nettanlegg og 18 Felles anlegg. Ett av 

kontrollpunktene var om notene inkluderte anlegg som ikke lenger er i bruk. Erfaringen var at mange 

selskap har manglende rutiner på ajourhold og ikke tar ut økonomiske verdier for anlegg som ikke 

lenger er i bruk fra notene. Hos flere selskap var det også manglende samsvar mellom ajourhold av 

økonomiske verdier i note 17A og 17B og tekniske verdier i vedlegg H Overførings- og 

fordelingsanlegg: Anlegg som var fjernet fra vedlegg H var ikke fjernet fra note 17A og 17B og vice 

versa. 

NVE ber om at selskapene påser at deres rapporterte tall er i tråd med forskrift om økonomisk og teknisk 

rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 2-4 jf. regnskapsloven om anleggsmidler. 

Note 15-18 i eRapp skal ikke inkludere anlegg som ikke lenger er i bruk     

I infoskriv ETØ 3/2015 ble det informert om flere forhold rundt rapportering av varige driftsmidler i 

note 17A, 17B og 18, herunder om anlegg som ikke lenger er i bruk:  

I notene 17A, 17B og 18 skal det rapporteres driftsmidler som er i drift. Verdier for anlegg som ikke 

lenger er i drift skal rapporteres som avgang under anskaffelseskost og akkumulerte avskrivninger 

(ajourhold).  

Dette gjelder fortsatt, også for anleggsnote 15 (kraftproduksjon) og 16 (fjernvarmeanlegg) i eRapp. Ved 

avgang av anlegg som ikke lenger er i bruk skal brutto historisk anskaffelseskost og sum akkumulerte 

avskrivninger til aktuelle anlegg tas ut fra anleggsnotene. Eventuell gevinst/tap (restverdi) ved avgang 

skal rapporteres på post 383/790 på virksomhetsområdet hvor anlegget er brukt og rapportert.  
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Merk at anlegg som ikke lenger er i bruk som følge av reinvesteringer også skal tas ut fra note 17A. 

Ajourhold av vedlegg H  

Ved fjerning av anlegg som ikke lenger er i bruk fra note 17A og 17B må tilhørende tekniske verdier i 

vedlegg H også oppdateres ved å benytte linjen Avgang/skraping. Tilsvarende skal det ved reelle 

avganger i vedlegg H også gjøres oppdateringer i tilhørende økonomiske verdier i note 17A og 17B. 

Dette gjelder også for anlegg som ikke lenger er i bruk som følge av reinvesteringer. 

NVEs kontroll av rapportering i eRapp 2015 

Ved årets regnskapskontroll av rapportering i eRapp vil forholdene beskrevet over bli fulgt opp av NVE 

hos samtlige nettselskap.  

Selskap som ved fjorårets regnskapskontroll ble gjort oppmerksomme på at de må bedre rutinene for 

ajourhold av verdier for anlegg som ikke lenger er i bruk i anleggsnotene og vedlegg H vil bli fulgt 

 

Med hilsen 

 

Tore Langset 

seksjonssjef 

Mi Charlotte Lagergren 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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